
 ٢٠٠٢ بيان عن وضع المالية العامة لشهر حزيران
 

 ٢٠٠٢  تموز١٥بيروت في 
 

  

أعلنت وزارة المالية في بيان صدر عنها اليوم أن إجمـالي مـدفوعات الخزينـة       

 بلغت  ٢٠٠٢شهر حزيران من العام      نهاية   حتى) موازنة وعمليات خزينة أخرى   (

 للفترة ذاتهـا مـن      ليرة  مليار ٤٠١٠ وذلك بالمقارنة مع مبلغ       ليرة مليار ٤٧٦٢

وقد بلغ العجز اإلجمـالي لهـذه   .  ليرة مليار٧٥٢ا قدرهبزيادة  العام الماضي أي    

 وهو ما يعـادل نـسبة عجـز قـدرها            ليرة  مليار ١٩٤٠الفترة من العام الحالي     

بالمقارنة مع العجز اإلجمالي لنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ           % ٤٠,٧٣

الفـائض  أن   كما تجدر اإلشارة إلـى       .%٤٣,٨٧نسبته  أي ما    ليرة   مليار ١٧٥٩

  مليـار  ٣١٨األولي اإلجمالي الذي تحقق خالل هذه الفترة من العام الحالي بلـغ             

 في نفس الفتـرة     ليرة  مليار ٢٤٠ أولي إجمالي بلغ     فائض وذلك بالمقارنة مع     ليرة

مـن  لقد تحققت هذه الزيادة في الفائض األولي علـى الـرغم   . من العام الماضي 

الزيادة في اإلنفاق باستثناء خدمة الدين العام خالل النصف األول من هذا العـام              

 مليار ليرة وذلك بالمقارنة مع حجم اإلنفاق لذات الفتـرة مـن العـام             ٤٩٤بمبلغ  

  .الماضي
  

  

الموازنة، فقد بلغ العجز حتى نهاية شهر حزيران من العـام           تنفيذ  أما على صعيد    

وذلـك  % ٣١,٦٠وهو ما يعادل نسبة عجـز قـدرها           ليرة  مليار ١٢٠٩الحالي  

  ليـرة  مليـار  ١٤٥٤ الفترة من العام الماضي بلغ       ذاتبالمقارنة مع عجز محقق ل    

من جانب آخر فإن مجموع الفائض األولي الـذي تحقـق    % . ٤١,١١وما نسبته   

  مليـار  ١٠٤٩في تنفيذ عمليات الموازنة خالل هذه الفترة من العام الحالي بلـغ             

للفتـرة ذاتهـا مـن العـام        ليـرة    مليار ٥٤٥قارنة مع فائض أولي بلغ       بالم ليرة

  .الماضي
  

  

 ٥٣٣كما يظهر ملخص الوضع المالي أن مجموع اإليرادات حقق زيادة بلغـت              

مليار ليرة بالمقارنة مع ما كان عليها مجموعها في ذات الفترة من العام الماضي              

أيضا أن اإليرادات الضريبية    كما يبين   %. ٢٥,٦٠أو ما يعادل نسبة زيادة قدرها       



 ٥٥٤ قد حققت زيادة بمبلـغ       ٢٠٠٢المحصلة حتى نهاية شهر حزيران من العام        

وهنا تجدر اإلشارة إلى    . مليار ليرة عما كانت عليه لذات الفترة من العام الماضي         

أن هذه الزيادة في اإليرادات الضريبية نتجت في قسم منها عن إيرادات الضريبة             

 مليار ليرة بينما تحقـق رصـيد الزيـادة          ٣٥٥مضافة والتي بلغت    على القيمة ال  

 مليار ليرة عن تحسن في مختلف مصادر اإليـرادات    ١٩٩الباقية والبالغة حوالي    

 مليار ليرة متأتية من إيرادات التـسوية        ٧٣الضريبية بما في ذلك مبلغ في حدود        

لـضريبية مـن    الضريبية بينما يوزع رصيد هذه الزيادة على مختلف المصادر ا         

  .دخل وضرائب على األمالك

  

 من جهة أخرى، يظهر ملخص الوضع المالي انخفاضا فـي اإليـرادات غيـر              

 مليار ليرة والذي يعود القسم األكبر منه نتيجة إلغاء الرسـوم          ٢٠الضريبية بمبلغ   

  .القنصلية

  

أما على صعيد عجز الخزينة المحقق حتى نهاية شهر حزيران من العام الحـالي              

من مجموع عمليات   % ٧٨,٠٥وما نسبته    ليرة    مليار ٧٣١د بلغ العجز حوالي     فق

الخزينة وذلك بالمقارنة مع عجز محقق لنفس الفترة من العام الماضـي والبـالغ              

الفتـرة  ذات  من مجموع عمليات الخزينة ل    % ٦٤,٦٣ وما نسبته     ليرة  مليار ٣٠٥

  .من العام الماضي
  

 والنفقات الملحوظة فـي الموازنـة ليـست         وذكرت وزارة المالية بان اإليرادات    

موزعة بالتساوي على جميع اشهر السنة ولذلك فإنه وعند تنفيذ الموازنـة فـإن              

مبالغ اإليرادات والنفقات المحققة في كل من حساب الموازنة وحـساب الخزينـة           

  .تتقلب بين شهر وأخر وكذلك نسب العجز المحقق ومبالغه

  
 

 
 ملخص الوضع المالي الجمهورية اللبنانية

 بماليين الليرات وزارة المالية

              

 ٠٢- حزيران ٠١- حزيران  
 - لغاية حزيران

٠١ 

 - لغاية حزيران

٠٢ 
 النسبة الفرق

             عمليات الموازنة. ١



 %25.59 533,220 2,616,864 2,083,644 574,700 332,113  اإليرادات١,١
 %38.72 553,666 1,983,535 1,429,869 479,215 246,536  اإليرادات الضريبية١,١,١     

 %3.06 22,568 760,358 737,790 120,837 120,348 *               منها اإليرادات الجمركية
  355,187 355,187 0 60,047   **               منها الضريبة على القيمة المضافة

 %3.13- 20,446- 633,329 653,775 95,485 85,577  اإليرادات غير الضريبية١,١,٢     
 %8.13 287,780 3,825,835 3,538,055 762,762 651,483  النفقات١,٢
 %1.94 29,792 1,568,173 1,538,381 391,648 313,197  نفقات عامة١,٢,١     
 %12.90 257,988 2,257,662 1,999,674 371,114 338,286  خدمة الدين١,٢,٢     

 %1.94- 32,595- 1,649,900 1,682,495 225,200 237,698  دين داخلي١,٢,٢,١          
 %91.61 290,583 607,762 317,179 145,914 100,588  دين خارجي١,٢,٢,٢          

             
   245,440 1,208,971- 1,454,411- 188,062- 319,370- عجز الموازنة الكلي

     %31.60- %41.11- %24.66- %49.02- نسبته من مجموع النفقات          
   503,428 1,048,691 545,263 183,052 18,916 فائض الموازنة األولي/  عجز 

     %27.41 %15.41 %24.00 %2.90           نسبته من مجموع النفقات
              
             عمليات الخزينة. ٢

   38,629 205,513 166,884 36,953 24,313  قبض٢,١
   22,106 55,788 33,682 13,292 6,560 محجوزات/كفاالت/تأمينات/ أمانات٢,١,١     
   17,614- 57,919 75,533 8,842 10,099  البلديات٢,١,٢     
   4,099 32,406 28,307 2,415 4,164  حساب الودائع٢,١,٣     
   30,038 59,400 29,362 12,404 3,490  حسابات الغير األخرى٢,١,٤     
   464,654 936,433 471,779 222,734 58,208  دفع٢,٢
   164,298- 82,856 247,154 40,363 21,665 محجوزات/كفاالت/تأمينات/ أمانات٢,٢,١     
   199,428 210,654 11,226 119,797 1,139  البلديات٢,٢,٢     
   10,864- 47,000 57,864 11,907 22,486  حساب الودائع٢,٢,٣     
   307,198 358,297 51,099 2,700 329  نفقات على حساب موازنات  سابقة٢,٢,٤     
/  نفقات على حساب موازنات  سابقة ٢,٢,٥     

   19,976- 33,867 53,843 20,692 118 أمانات
   153,166 203,759 50,593 27,275 12,471  حسابات الغير األخرى٢,٢,٦     

              
   426,025- 730,920- 304,895- 185,781- 33,895- فائض عمليات الخزينة/ عجز 

     %78.05- %64.63- %83.41- %58.23-           نسبته من مجموع النفقات
              
 %25.41 571,849 2,822,377 2,250,528 611,653 356,426 مجموع المبالغ المقبوضة.  ٣
 %18.76 752,434 4,762,268 4,009,834 985,496 709,691 مجموع المبالغ المد فوعة.  ٤
   180,585- 1,939,891- 1,759,306- 373,843- 353,265- الفائض/ مجموع العجز .  ٥

     %40.73- %43.87- %37.93- %49.78- الفائض/          نسبة العجز 
   77,403 317,771 240,368 2,729- 14,979- فائض أولي إجمالي/ عجز .  ٦

     %6.67 %5.99 %0.28- %2.11-           نسبته من مجموع النفقات
 أضيف إلى مبلغ اإليرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل اإلدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنة* 



 
 
 


